
Uchwafa Nr 1/22/2016 
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w todzi 

z dnia 4 lutego 2016 roku 

w sprawie opinii dotyczqcej prawidfowoi5ci planowanej kwoty dlugu 
jednostki samorzqdu terytorialnego wynikajqcej z planowanych 
i zaciqgniqtych zobowiqzan oraz opinii dotyczqcej moiliwoici 

sfinansowania deficytu budietowego Miasta todzi 

Na podstawie art. 230 ust.4 oraz art. 246 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. nr 885 ze zm.), w 
zwiqzku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku Dz.U. nr 1113 ze zm. ), Sklad Orzekajqcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej lodzi:  

1. Ewa spionek - przewodniczqcy 
2. Iwona Kopczyhska - czlonek 
3. Anna Kaimierczak - czlonek 

uchwala, co nastqpuje: 

Opiniuje siq prawidlowo5d prognozy kwoty dlugu Miasta kodzi na lata 2016-2040, 
formulujqc istotne uwagi zawarte w uzasadnieniu. 

Opiniuje siq pozytywnie z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu mozliwo5d 
sfinansowania w 2016 roku planowanego deficytu budzetu Miasta Codzi. 

Uzasadnienie 

Sklad Orzekajqcy formulujqc opiniq zawartq w 5 1  sentencji przyjqt za podstawq dane 
wynikajqce z uchwalry budzetowej Miasta lodz i  na 2016 rok oraz uchwaly w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej oraz zalqczonej do niej prognozy kwoty dlugu. 

Opinia wyrazona w sentencji zostata sformulowana na podstawie analizy zapewnienia 
przestrzegania przepis6w ustawy o finansach publicznych, dotyczqcych uchwalania i 
wykonywania budzet6w w nastqpnych latach, na kt6re zaciqgniqto i planuje siq zaciqgnqd 
zobowiqzania. 

Z przedstawionej prognozy wynika, ze w latach 2016 -2040 spetniona zostanie zasada 
okreglona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
prognozowane dochody biezqce budzet6w zaplanowano w wysokogciach wyzszych od 
wydatk6w biezqcych - zatem planuje siq w tych latach osiqgniqcie nadwyzki operacyjnej. 
Z prognozy wynika, ze w latach 2016-2022 planowana nadwyzka operacyjna winna 
ukszta4towat sie w przedziale od 253,7 mln do 438,8 mln zt. Poczqwszy od 2023 roku 
zalozono dalszq tendencjq rosnqcq tej  nadwyzki; 



Zgodnie z regutq wynikajqcq z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla danej 
jednostki samorzqdu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskainik maksymalnego 
obciqzenia budzetu z tytulu sptaty dtugu ustalany jako Srednia arytmetyczna relacji z 
trzech poprzedzajqcych lat dochod6w biezqcych powiekszonych o dochody ze sprzedaiy 
rnajqtku oraz pomniejszonych o wydatki biezqce do dochod6w og6lem budzetu tej 
jednostki. 

W przedtozonej prognozie, Miasto przyjeto zatozenie, ze w roku 2016 sptata zobowiqzari 
zaliczanych do dtugu bgdzie finansowana z przychod6w zwrotnych ( tj. kredyto'w 
planowanych do zaciqgniecia na rynku krajowym i zagranicznym). Prognozowana kwota 
dlugu Miasta na koniec 2016 roku ksztakuje sie na bardzo wvsokim ~oz iom ie  2.903,5 
mln zt ,ti. 82,17O/0 w odniesieniu do planowanych dochod6w budietu 2016 roku. W 
latach 2017 -2018 sptata zobowiqzari zaliczanych do dlugu bedzie finansowana z 
nadwyzki budzetowej, wolnych Srodk6w z lat ubieglych oraz przychod6w zwrotnych. Jak 
wynika z prognozy w latach 2016-2018 na sptate wczeSniej zaciqgnietych zobowiqzari 
dtugoterminowych planuie sie przeznaczvt przvchodv zwrotne w tacznej wvsokoSci 
374,35 rnln zt . Z prognozy wynika takze, ze od 2019 roku splata zobowiqzari zaliczanych 
do dtugu dokonywana bedzie ze 6rodk6w pochodzqcych z nadwyzki budzetowej, kt6ra de 
facto powstanie z nadwyiki operacyjnej budietu. 

Z montazu finansowego przyjetego w prognozie wynika, ze w roku 2016 6rodki uzyskane 
z tytutu nadwyzki operacyjnej oraz dochod6w ze sprzedaiy majqtku przeznaczone 
zostanq wytqcznie na finansowanie wydatk6w majqtkowych. Poczqwszy od roku 2017 
Srodki z nadwyzek operacyjnej stanowiC bedq ir6dlo finansowania zar6wno wydatk6w 
rnajqtkowych, jak i sptaty dtugu. W latach 2020-2022 przewiduje siq, ze faktyczne 
obciqzenie budzetu Miasta sptatq dlugu wraz z wydatkami na odsetki i dyskonto (0. z 
pominieciem wy%qczen', przyjetych dla wyliczania wska.2niko'wf o kto'rych mowa w art. 
243 ustawy o finansach publicznych) - osiqgnie poziom odpowiednio: 393,53 rnln zl; 
425,72 rnln zt ; 440,99 rnln zt . 
W ocenio Skladu wskainiki jednoroczne ustalane na podstawie art. 243 - stanowiqce 

podsta we do wyliczenia dopuszczalnego maksymalnego wskainika obciqzenia budzetu 
splatq dlugu - wynikajqce z prognozy Miasta od roku 2016, zatozono na wysokim 
poziomie. Przy powyzszym Sktad Orzekajqcy odnotowuje, ze na wysoko6C wskainika 
jednorocznego ustalonego w roku 2016, w spos6b istotny wpwwa wielkoSd dochod6w ze 
sprzedazy majqtku planowanych do uzyskania w kwocie 151,6 rnln zt. 

Miasto wprawdzie wykazato w prognozie , i e  obciqzenie budzetu splatq dtugu uksztattuje 
sie poniiej wskainika maksymalnego ustalonego dla danego roku, jednakie w roku 
2020 -2021 relacia okreglona w art. 243 ustawv o finansach ~ubl icznvch zostanie 
spetniona DrzY uwzqlednieniu wvlaczeri ustawowvch. Ponadto, Sktad Orzekaiac~ 
podkreSla, ze w latach 2020 - 2022 wskainik obciaienia budzetu sptata dluau 
uksztaltuie sic na bardzo wvsokim poziomie odpowiednio: 10,04%:10,67%;10,85% 
przv uwzqlednieniu wvtaczeri, o kt6rvch mowa w art. 243 ust. 3a ustawv o finansach 
publicznvch. W ocenie Sktadu Orzekajqcego, ustalona w prognozie Miasta moiliwoSC 
splaty dlugu w latach 2019 - 2022 obciazona iest duzvm rvzvkiem, bowiem w celu splaty 
zatozonego dlugu Miasta i spetnienia reguty wynikajqcej z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych, niezbqdne jest osiqgniecie zalozonych w prognozie wskainik6w 
jednorocznych. 

Ponadto, Sktad Orzekajqcy wskazuje, i e  na zachowanie reguty wynikajqcej z art. 243 
ustawy o finansach publicznych moze miet  r6wniei wptyw wysoko6d dochod6w (kto're nie 
sq ujete w prognozie ), a przewidywane sq  do uzyskania w latach 2016-2022, w forrnie 
dofinansowania przedsiewzied majqtkowych Srodkami pochodzqcymi z budietu UE . 
Majqc na wzglqdzie fakt, ze w latach 2017-2022 wskainik obciazenia budzetu splatq 
dluau oscvluie w aranicach wskainika maksvmalneqo, zdaniem Skladu Orzekajqcego, 
istotnym elementem prognozy staje sie prawidtowe utozenie harmonogramu realizacji 
oraz finansowania przedsiewzied majqtkowych . 



Sklad Orzekaia-cv zauwaia. i e  wielokrotnie w swoich o~ in iach wskaz~wal  obszarv 
rvzvka zwiazane ze s ~ l a t a  dlugu zaciaanietego i ~lanowaneao do zaciaaniecia Drzez 
Miasto. W ocenie Skladu . decvzie oraanu wvkonawczeao dotvczace zaciaaania nowvch 
zobowiazari dlugoterminow~ch w zakresie ~rzedsiewzied oraz ~rzvchod6w zwrotnvch, 
powinnv zostad SciSle powiazane z bieiaca ocena svtuacii finansowei Miasta. 

Sklad Orzekajqcy ponownie przypomina, ze kryterium realistycznoSci wieloletniej 
prognozy finansowej, w tym prognozy kwoty dlugu, jest kierowane w pierwszej 
kolejnoSci do organ6w jednostki samorzqdu terytorialnego, zatem to organy Miasta 
(stanowiqcy i wykonawczy), w wyniku podjetych decyzji ksztaltujq sytuacje finansowq 
jednostki samorzqdu terytorialnego. 

Majqc na wzgledzie powyisze, Sklad Orzekajqcy postanowil wydad opinie zawartq w &j 1 
sentencji uchwaly. 

Sklad Orzekajqcy formulujqc opinie zawartq w !j 2 sentencji niniejszej uchwaly przy jd 
za podstawe dane wynikajqce z budzetu Miasta lodzi  na 2016 rok oraz prognozy kwoty 
dlugu zalqczonej do wieloletniej prognozy finansowej. Ocena moiliwoSci sfinansowania 
planowego deficytu 2016 roku dokonana zostata z uwzglednieniem spelnienia warunk6w 
ustawowych, w tym reguly art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Na podstawie wielkoSci dochod6w i wydatkdw okreSlonych w budiecie Miasta na 2016 
roku ustalono, ze planowany deficyt stanowi 24.803.307 zl  i sfinansowany bedzie 
przychodami z tytulu planowanego do zaciqgniqcia kredytu na rynku krajowym w 
wysokofci 197.404 zl, poiyczkami z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokoSci 3.500.000 zl, wolnymi Srodkami jako nadwyzki Srodkdw 
pienieinych na rachunku bieiqcym budietu, wynikajqcych z rozliczeli kredyt6w i 
pozyczek z lat ubieglych w wysokoici 21.105.903 z l  . 
Przyjmujqc za podstawe wyniki analizy przedlozonych Izbie dokument6w przy zalozeniu 
pelnei realizacii wielkoSci w nich wvkazanvch oraz zakladaia-c, i e  Miasto uwzaledni 
uwaai sformulowane w uzasadnieniu do S 1 ninieiszei uchwab, Sklad Orzekajqcy 
stwierdza, ze w latach splaty planowanego do zaciqgniqcia w latach 2016 - 2018 dlugu, 
Miasto zachowa prawem przewidziane ograniczenia w zakresie wskainik6w obciqzenia 
budiet6w lat nastepnych splatq dlugu, zatem posiada mozliwoSd sfinansowania 
planowanego deficytu okreSlonego w budzecie na 2016 rok. 

Majqc na wzgledzie powyisze, Sklad Orzekajqcy postanowil wydad opinie zawartq w 
92 sentencji uchwaly. 

Stosownie do art. 230 ust.4 w zwiqzku z art. 246 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostke 
samorzqdu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej  otrzymania na zasadach 
okreilonych w ustawie z dnia 6 wrzeinia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej 
(j.t. Dz.U z 2014 r., poz. 782 z p6iniejszymi zmianami). 

Od opinii wyraionych w niniejszej uchwale sluiy odwolanie do pelnego sktadu Kolegium 
Izby w terminie 14 dni od dnia doreczenia uchwaly. 




